
Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

Obs. 1: Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no desempenho
de suas funções, no mês do pagamento da sua Licença (Art. 219 da Lei 3.673/91)

 Servidor                                                       Quinqüênio                                Mês de Pagamento
Jurema Tânia Maria Adami                               13.08.2003 a 12.08.2008                                              Outubro
Marta Carrer Herpich                                           21.12.2003 a 07.01.2009                                             Outubro
Adriane Galiotto Palhano                                 19.12.2003 a 13.01.2009                                              Outubro
Ubajara Barroso                                                      21.01.2004 a  22.01.2009                                             Outubro
Rogério Pellenz                                                        05.01.2004 a 12.09.2010                                              Outubro
Altermir Luis Giacomelli                                      16.06.2004 a 15.06.2009                                               Outubro

InformaRH

Unidade de Recursos Humanos

O melhor lugar do mundo é... estar junto de minha
família e de meus amigos.
Palavra mais bonita da língua portuguesa...
solidariedade.
Lema de vida... trabalhar enobrece o homem.
Tenho saudades... dos tempos de criança. Fui criado
entre a roça e o mato.
Um sonho... ver meus filhos crescerem com educação e
honest idade.
Uma palavra que defina sua personalidade...
sinceridade.
Frase preferida: Feliz é quem sabe viver.
Eu sou... cristão, ímpar, com maneiras próprias de vida.

Oscar Marchesi                                                          18.08.2003 a 18.08.2008                               Outubro
Nádia Eloisa Duarte                                                  05.10.1998 a 07.10.2003                              Outubro

Atualização do Quadro de Chefias
Edione Salete Mores                                                                       Coordenadora do CRAS Leste
Paulo Roberto Pereira                                                                    Coordenador de Transportes e Recepção

Oscar Marchesi - Casa Abrigo Sol
Nascente

Continuação da edição anterior...

Desenvolver  ações socioeducativas junto às
crianças, jovens, adultos, idosos e famílias; Realizar
contatos e articulações com a Rede
Socioassistencial, bem como, fomentar relações
interinstitucionais; Fortalecer e propiciar espaços
de valorização da cultura de famíl ias e
comunidades locais; Coordenar ou atuar como co-
coordenador de grupos de convivências  e
fortalecimento de vínculos famil iares e
comunitários, que valorizem as experiências
individuais e potencialidades dos participantes,
contirbuindo para o desenvolvimento de
atividades que visem a valorização dos
relacionamentos interpessoais dos usuários; Atuar
de forma intersetorial; Estimular o autocuidado dos
usuários, bem como orientar atividades de vida
diária; Realizar orientações no que diz respeito ao
desenvolvimento biopsicossocial do usuário;
Abordar, identificar e mapear as pessoas em
situação de rua; Orientar e acompanhar de forma
sistemática adolescentes e jovens sujeitos no
âmbito das medidas socioeducativas em meio
aberto; Planejar e participar da organização e
promoção de atividades interdisciplinares que
tenham como foco o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários; Exercer maternagem:
cuidar e dar limites com afeto, emitir elogios,
estreitar vínculos, comemorar datas
significativas, ser continente, bem como outras
atitudes afins; Realizar acompanhamentos para
atendimentos externos e internos (ex:. saúde,
escola, esporte e lazer, ...); Realizar cuidados
básicos com alimentação, higiene e proteção
com os usuários dos programas e serviços;
Organizar o ambiente (espaço físico e atividades
a serem desenvolvidas, respeitando o grau de
desenvolvimento de cada indivíduo); Apoiar os
usuários a lidarem com suas histórias de vida,
buscando o fortalecimento da sua auto-estima,
bem como a construção de sua identidade;
Realizar o acompanhamento famil iar
conjuntamente com a equipe de referência do
programa/serviço; Apoiar e propiciar a
preparação dos usuários para o desengajamento
do programa/serviço em que se encontrem,
conforme planejamento da equipe de referência
do programa/serviço.

  Cesar Rother                                                                                                                                      Albergue
  Leandro da Cunha                                                                                                                          Estrela Guia

Relotações

Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo
 Servidor                                                     Quinqüênio                                Mês de Gozo

Atribuições específicas do cargo de Educador
Social

Conhecer

Setor de Licitações, Contratos e Convênios
O Setor de Licitações, Contratos e Convênios é

ligado diretamente à Diretoria Administrativa sendo
responsável pelo desenvolvimento de processos
licitatórios, nas modalidades previstas na Lei n° 8.666/
93 e suas alterações, bem como de processos de
dispensa e de inexigibilidade de licitação, objetivando
efetuar compras, realização de obras e de prestação
de serviços, em geral. Estes processos englobam uma
sucessão ordenada de atos, tais como: justificativa;
presquisas de preço (orçamentos); elaboração de
editais; resposta a possíveis impugnações de Editais;
realizações de sessões de abertura de licitações;
diligências, caso necessário; resposta a possíveis
recursos; julgamento de todos os trâmites licitatórios;
elaboração de contratos; encaminhamento de
publicações legais; elaboração de contratos;
elaboração de termos aditivos; cálculo de reajuste de
preços de valores contratados; públicação no sistema
de Contas Públicas, do município de Caxias do Sul, de
todos os contratos e termos a   ditivos; publicação no
sistema de controle de Obras Públicas, do Tribunal de
Contas do Estado/ RS, das obras realizadas ou da
inexistência destas.

Atualmente 104 convênios estão em andamento,

dos quais 53 são financiados pelo FMDCA, 20
pelo FNAS, 11 pelo FMAS e 20 pelo Orçamento
da FAS, contemplando 30 entidades. Os
convênios visam a parceria entre o poder
público e entidades de assistência social, é
ligado diretamente às deliberações do CMAS
e do COMDICA, quando trata-se de recursos
de seus respectivos fundos e da direção da
FAS quando trata-se de recursos do
Orçamento próprio. Para receber recursos por
intermédio da FAS as entidades devem
apresentar além do projeto técnico, toda a
documentação exigida por lei, que será
devidamente analisada pela FAS e PGM.

O Setor de Licitações, Contratos e Convêniso é
composto por: Ana Lúcia, Elisandra, Nádia e César.

      Diego Vinicius Silva de Mello                                                    Transferido para Administração Centralizada
Transferência

No dia 26 de
setembro o Theodoro,
filho da colega Juliana
(Trabalho 10) e do Eliel,
comemorou com seus
amiguinhos o seu 1°
aninho!

Com a temática
Alvin e os Esquilos, Theo

aproveitou ao máximo sua festinha. Se atracou no
pirulito e deitou e rolou na piscina de bolinhas! Os
papais corujas destacam que a data foi muito
especial para toda a família.

Parabéns Theo pelo seu 1° aninho! Muita saúde
e felicidades ao garotão!

A gatinha da foto é a
Caroline, filha da nossa
colega Melissa (OASF
Idoso). A gatinha já está
com 2 aninhos e é o tesouro
da família!

Muita saúde e
felicidades a princesinha Carol...

Edição Especial Continua no Verso...



Aconteceu...   Oficializar

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
Rua Bento Gonçalves, 1253, Centro. CEP: 95020-412. Caxias do Sul - RS. Fone: (54) 3220-8700.

E-mail: fas.rh@caxias.rs.gov.br/fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br
 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Dia 12 de outubro - Nossa Senhora
Aparecida e Dia das Crianças

Dia 15 de outubro - Dia do Professor

Dia 28 de outubro - Dia do Funcionário
Público - Nossa homenagem especial a
você que faz a diferença na vida de
muita gente!

Datas comemorativas deOutubro:

Carlos Heitor Carvalho da Silva
Diretor Administrativo

Foto Luiz Chaves

Sugestão encaminhada pela colega
Rosane Castilhos do Mosaico Centro-Dia

Dando seguimento às mudanças nos
setores de Recursos Humanos,
Almoxarifado, Compras e Patrimônio do
administrativo da FAS iniciamos o projeto
de implantação do sistema SigamWeb.
Obedecendo ao cronograma, já
cumprimos as fases de formalização do
projeto, análise do ambiente
computacional, instalação, planejamento
da implantação e estamos no término da
fase de migração. Os objetivos são utilizar
modernos recursos tecnológicos para
informatizar a FAS, integrar as informações
entre setores, eliminar o reprocessamento
de informações, utilizar apenas um único
pacote de sistema de informação,
agilizando o processamento dos dados,
estruturar organizacionalmente a FAS e
otimizar os processos, Portanto, pedimos aos
colegas dos diversos programas/serviços a
compreensão, pois tais mudanças trarão
melhorias e agilidade aos nossos
procedimentos.

Durante à noite, nosso corpo fica em jejum, mas continua
trabalhando utilizando a energia armazenada, o que torna o café
da manhã uma refeição importante para a reposição das energias
perdidas durante o sono e permitir que o organismo esteja pronto

para mais um dia. Além disso, estudos indicam que pular essa refeição pode
causar redução do desempenho intelectual e da memória, aumento de peso e
também do risco de desenvolver doenças. Assim, é importante programar pelo
menos 15 minutos ao acordar para realizar um café da manhã saudável, no
qual não pode faltar:

- Cereais integrais, pães e biscoitos: são boas fontes de carboidratos, nutrientes
responsáveis pelo fornecimento de energia.

- Leite e derivados: fornecem as proteínas, que são responsáveis pela formação
e manutenção dos tecidos, e ainda fornecem o cálcio, que é um mineral
importante na formação e manutenção do tecido ósseo e na contração
muscular.

- Frutas e suco de frutas: fornecem vitaminas e minerais, responsáveis pela
regulação de diversas funções no organismo.

Letícia Simon (Nutricionista)

Programação Semana do Servidor...
A Prefeitura da Caxias do Sul, por meio do Programa de Qualidade de Vida

Bem Viver promove do dia 03 a 07 de novembro a Semana do Servidor. Dentre
as atividades destaca-se a IV Gincana de Integração, que acontecerá no
sábado, 06/11, à partir das 13h30min no Estacionamento da
Estação Férrea.

A equipe “Q FAS +” tem o maior número de vitórias, tendo
alcançado todas as premiações possíveis: 02 vezes eleita a melhor
torcida, Campeã, Vice-Campeã e a única a receber o Troféu
Responsabilidade Social. Aguardem mais informações e orientações.

Preparem-se para torcer para a vitoriosa equipe da FAS!

Aniversariantes de Outubro
01 de out.: Giglioli Rodrigues (Sede)
02 de out.: Carlos Andrade (OASF Idoso)
02 de out.: Kalyane Costa (Sede)
05 de out.: Lais Lorandi (C. Tutelar)
09 de out.: Fabiana Pioner (Sede)
10 de out.: Maria de Fátima Zuffo (Albergue)
10 de out.: Paula Machado (Sede)
10 de out.: Rafael Vieira (Sede)
13 de out.: Jucélia Hopperus(Sol Nascente)
13 de out.: Simone Spido (Sol Nascente)
14 de out.: Carlos Heitor Carvalho da Silva (Sede)
14 de out.: Geni Ariotti (Sede)
15 de out.: Claudenise Fries (Recanto Amigo)
15 de out.: Marcia Paludo(Sede)

15 de out.: Tereza Turella (Sol Nascente)
17 de out.: Franciele Maciel (C. E. Arco Íris)
18 de out.: Maria Fernanda Caldasso (Recanto Amigo)
19 de out.: Jurema Adami (CRAS Norte)
19 de out.: Naura Telles (Viva Rachel)
20 de out.: Adriane Palhano (Sol Nascente)
25 de out.: Márcia Winkler (CRAS Norte)
26 de out.: Patrícia de Campos (Sol Nascente)
26 de out.: Derli de Aguirre (Sol Nascente)
27 de out.: Marlene Serafini (Estrela Guia)
29 de out.: Nádia Colombo (Sede)
30 de out.: Débora de Freitas (OASF Idoso)
31 de out.: Cláudia Marchioro (C. E. Flor do Ipê)

Recomendo a leitura da
obra “A Cabana” de
William P. Yong. A Cabana
é um livro surpreendente e
apaixonante, cheio de

ternura, surpresas e fé. Uma leitura
transformadora. Quem ler este livro vai
querer partilhá-lo, e é esse o papel da
literatura: Compartilhar a arte e a
emoção de ler.

Reserve esta data!

Conhecer
Especialmente nesta edição O FAS Conhecer
ocupou um espaço a mais no verso, em razão
dos vários acontecimentos dos colegas....

Parabéns ao
colega Daniel (Sede),
que formou-se no dia
24 de setembro em
Direito pela
Universidade de
Caxias do Sul.

Parabéns pela
conquista! Muitas

felicidades nessa nova fase de sua
vida!

Programas da FAS dão show no VIII
Festival de Dança

O programa Mosaico Centro-Dia, os Centros
Educativos e o Centro de Formação Profissional
para a Cidadania Região Norte deram um
um show no VIII Festival de Dança do Projeto
Recria Fazendo Arte e Educação.

O evento que aconteceu no dia 04 de
setembro no Teatro São Carlos contou com a
participação de 08 entidades da Rede da
Criança e do Adolescente do Município.

Confira algumas fotos do espetáculo:

Centro de Formação
Profissional para a

Cidadania Região Norte

Mosaico Centro-Dia

Centros Educativos

Também no dia  24
de setembro o
colega César
(Sede) formou-se
em Gestão de
Micro e Pequenas
Empresas pela
Universidade de

Caxias do Sul. Parabéns pela
formatura, que esta sua nova
caminhada esteja sempre repleta de
conquistas, vitórias e muito sucesso!


